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Zavarovanje voznika AO+ lahko sklenete le skupaj z zavarova-
njem AO.

Kombinacijo B lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splo-
šnega kaska ali zavarovanjem AO.

Kombinacijo K lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splo-
šnega kaska.

Obvezna sklenitev splošnega kaska brez odbitne franšize, ob-
vezna prepustitev izbire izvajalca in načina popravila vozila 
zavarovalnici ter obvezno doplačilo odkupa posledic 1. škode.

Paketni popust se  obračuna na vsa avtomobilska zavarovanja.

Predmet zavarovanja so motorna kolesa z močjo nad 4 kW.

Obvezno doplačilo odkupa posledic 1. škode.

obvezna izbira vseh tako označenih zavarovanj 

sklenitev ni možna

Motoristi
najbolje
razumemo
motoriste

Vam
prilagojeno
zavarovanje
motornih
koles

Motor je več kot hobi.
Motor je naš način življenja!

Ker motoristi najbolje razumemo motoriste,
smo osveženo zavarovanje motornih koles
pomagali soustvariti mi, motoristi, zaposleni
pri Zavarovalnici Triglav.

Lepo število nas je, zaposlenih na različnih oddelkih, 
ki smo aktivno sodelovali s svojimi predlogi.
Prisluhnili smo tudi nasvetom izkušenih kolegov 
motoristov, da bi lahko ponudili zavarovanje,
ki bo prilagojeno vsem našim željam in potrebam.
Verjamem, da nam je uspelo.

Naj vas povabim, da si v nadaljevanju brošure 
podrobno ogledate in spoznate vse prednosti 
osveženega zavarovanja motornih koles. 

Lep motoristični pozdrav in srečno pot!

Robert Bertalanič,
vodja skupine zavarovalnih zastopnikov
in aktiven motorist

Paketi zavarovanj za motorna kolesa: COMFORT VELIKI MALI

Avtomobilska odgovornost (AO) X7 X X

Zavarovanje voznika (AO+)1 X7 X X

Splošni kasko X4 X

                                    B − požarne nevarnosti in naravne nesreče X X

                                    D − živali

                                    E − steklo

                                    J − zunanja svetlobna telesa in ogledala

                                    K − kraja3 X X

Avtomobilska asistenca6 /

Avtomobilska asistenca PLUS6 /

Avtomobilska asistenca  COMFORT6 X / /

Pravna zaščita

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Paketni popust5 15 % 10 % 5 %

Ugodnosti

Zavarovalna kritja in paketni popusti

Paketna ponudba je najboljša izbira za zavarovanje voznika, sopotnikov in vozila. Omogoča vam sklenitev za-

varovanja po meri – zavarovanja, ki je prilagojeno vašim željam in potrebam. Paketi se razlikujejo po številu 

vključenih zavarovanj in višini paketnih popustov, ki so jih deležna vsa zavarovanja v paketu.

• Pri zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti vam priznamo 

bonus v enaki višini, kot ga ima-

te pri osebnem vozilu. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Pri sklenitvi novega zavarovanja 

splošnega avtomobilskega ka-

ska ima zavarovanec pravico do 

razvrstitve v premijski razred, 

ki je za dva razreda višji od pre-

mijskega razreda, po katerem je 

določena zavarovalna premija 

za zavarovanje avtomobilske 

odgovornosti za to vozilo. 

• 

• Popust do 40 % v primeru, ko 

se zavarovanec in zavarovalnica 

dogovorita, da zavarovanec ob 

predčasni prekinitvi zavarova-

nja ne bo uveljavljal pravice do 

neizkoriščenega dela premije.

Kombinacije

delnega

kaska

Novosti

• do 55 % bonus pri zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti, zava-
rovanju za škodo zaradi telesnih 
poškodb in  zavarovanju splošne-
ga avtomobilskega kaska;

• možnost odkupa posledic prve 
škode pri zavarovanju avtomobil-
ske odgovornosti in zavarovanju 
voznika za škodo zaradi telesnih 
poškodb.

Triglav komplet

Zavarovanje motornega kolesa 
vključite v Triglav komplet in 
deležni boste popusta na sklenitev 
premoženjskega zavarovanja.
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Predstavljamo vam osveženo zavarovanje motornih koles, s katerim smo se približali 
motoristom in dopolnili našo atraktivno ponudbo zavarovanj. Zavarovalno premijo smo 
uskladili s ključnimi parametri, ki odražajo tehnične karakteristike motornega kolesa. Za-
varovanja so prilagojena vašim zahtevam in zagotavljajo celovito kritje:

Osveženo zavarovanje na novo in bistveno bolj 

smiselno razmejuje razrede, v katere so v skladu z 

zakonsko kategorizacijo in omejitvami (kategorije 

vozniškega dovoljenja) po moči motorja razvrščena 

motorna kolesa. Ta parameter se upošteva pri zava-

rovanju avtomobilske odgovornosti.

Uvedli smo nov kriterij, razmerje med močjo mo-

torja (kW) in njegovo maso (kg), ki zelo pregledno 

in enotno opiše dinamiko motornega kolesa. Kriterij 

nam pokaže uporabnost in namembnost ter poseb-

nosti motornega kolesa. Ta kriterij se upošteva pri 

zavarovanju avtomobilske odgovornosti, zavarova-

nju voznika za škodo telesnih poškodb in zavarova-

nju avtomobilskega kaska.

Diferenciacija zavarovalne premije glede na starost 

zavarovanca velja tako pri zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti in zavarovanju voznika za škodo tele-

snih poškodb kot pri zavarovanju avtomobilskega 

kaska.

Glede na starost motornega kolesa pa velja diferen-

ciacija zavarovalne premije pri zavarovanju avtomo-

bilskega kaska za motorno kolo. Pri starejših od 4 let, 

boste prihranili 10 %, pri starejših od 6 let pa 20 %.

Zavarovanje avtomobilske
odgovornosti (AO)

Avtomobilska odgovornost – AO – je po zakonu obve-

zno zavarovanje, ki ga mora imeti vsako registrirano 

vozilo.

Če v primeru prometne nesreče s svojim vozilom ne-

namerno povzročite škodo drugi osebi, zavarovalnica 

oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali po-

škodovanje stvari) in nepremoženjsko škodo (telesne 

poškodbe, okvara zdravja ali smrt).

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti velja tudi v tu-

jini, zato je priporočljivo, da si priskrbite zeleno karto – 

mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju. 

Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije le 

škodo, povzročeno drugim udeležencem nezgode, vam 

priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika pov-

zročitelja za primer telesnih poškodb ali smrti – AO plus.

Zavarovanje voznika motornega 
kolesa za škodo zaradi telesnih
poškodb (AO plus) 

Pri zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih po-

škodb zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, 

ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi 

voznik zavarovanega motornega vozila, če je za ne-

zgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru ne-

zgode smrtno ponesreči, zavarovalnica škodo povrne 

njegovim svojcem.

Zavarovanje avtomobilske
asistence

Priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje avtomo-

bilske asistence za motorna kolesa z močjo motorja 

nad 4 kW. Kadar boste potrebovali pomoč, pokličite 

080 2864 (iz tujine +386 2222 2864). Pomagali vam 

bomo in vas rešili iz neljube situacije.

Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zara-

di uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki 

je posledica presenetljivih dogodkov v prometu in 

mirovanju, zaradi požarnih nevarnosti in naravnih 

nesreč, izginitve in tatvine ter zaradi dejanj tretjih 

oseb in posebnih dogodkov. Za svoje motorno kolo 

lahko sklenete splošno kasko zavarovanje in/ali izbe-

rete delno kasko zavarovanje, ki vključuje posamezne 

kombinacije.

Splošno kasko zavarovanje

Zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska krije ško-

do zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, 

ki je posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voz-

nikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:

1. v prometu in mirovanju: prometna nesreča,

 trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec  

 ali padec kakega predmeta, snega, ledenih sveč  

 ali ledenih tvorb;

2. zaradi dejanj tretjih oseb: nasilno ali objestno  

 dejanje, manifestacije in demonstracije;

3. zaradi posebnih dogodkov: padec zračnega

 plovila, pomoč poškodovanim osebam,

 preprečevanje večje škode na stvareh

 (ravnanje v skrajni sili).

Delno kasko zavarovanje

S kombinacijami delnega avtomobilskega kaska 

lahko zavarujete vozilo pred naslednjimi nevar-

nostmi:

• B – požarne nevarnosti in naravne nesreče,

• D – živali,

• E – steklo,

• J – zunanja svetlobna telesa in ogledala,

• K – kraja.

Delno kasko zavarovanje lahko sklenete tudi brez 

splošnega kaska, razen v primeru kombinacije K. 

Kombinacijo B pa lahko sklenete le skupaj z zava-

rovanjem splošnega kaska ali zavarovanjem avto-

mobilske odgovornosti. 

Delno kasko zavarovanje je koristno tudi v prime-

ru uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije splošni 

kasko (z izjemo B in K kombinacije), saj se v tem 

primeru ne upošteva odbitna franšiza, dogovorje-

na pri splošnem kasku (točka 1), obenem pa kot 

zavarovanec ne izgubite že pridobljenega bonusa 

pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska 

(točki 1 in 2).

Zavarovanje avtomobilskega kaska za motorna kolesa

• 

• 

• 

• 

Naslovi območnih enot:

Območna enota Celje
Mariborska cesta 1, 3000 Celje
T 03 422 61 00 n.c.

Območna enota Koper
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper
T 05 665 41 00 n.c.

Območna enota Kranj
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj
T 04 206 90 00 n.c.

Območna enota Krško
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
T 07 481 82 00 n.c.

Območna enota Ljubljana
Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana
T 01 580 60 00 n.c.

Območna enota Maribor
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor
T 02 228 45 00 n.c.

Območna enota Murska Sobota
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
T 02 515 11 00 n.c.

Območna enota Nova Gorica
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 05 338 20 00 n.c.

Območna enota Novo mesto
Novi trg 8, 8000 Novo mesto
T 07 391 92 00 n.c.

Območna enota Postojna
Novi trg 5, 6230 Postojna
T 05 728 22 00 n.c.

Območna enota Slovenj Gradec
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec
T 02 882 56 11 n.c.

Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje
T 03 565 27 00 n.c.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
T 01 474 72 00 n. c.
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Natisnjeno 
na okolju 
prijaznem 
papirju.


